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Esótk Mihályné Szalczer Erzsébet: Megállapítom, hogy a Képviselő-testület teljes létszámmal 

megjelent az ülésen, határozatképes. Köszöntöm a megjelenteket, és vendégeinket Dr. Semjén 

Zsolt miniszterelnök helyettes és Országgyűlési képviselő Urat, valamint Török Ferencet 

Kalocsa Város polgármesterét. Egyetlen napirendi pontja a testületi ülésnek, Dr. Semjén Zsolt 

miniszterelnök helyettes/Országgyűlési képviselő Úr, meghívott vendégünknek feltehető 

kérdések, a várost érintő problémákról való tájékoztatás.   

 

 I. Napirendi pont: Hajós Várost érintő problémák 

Előadó: : Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúan, határozathozatal nélkül elfogadta. 

 

 

I. Napirendi pont  

Tárgya: Hajós Várost érintő problémák 

Előadó: Estók Mihályné Szalczer Erzsébet polgármester 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Több problémában is szeretnénk a miniszterelnök 

helyettes Úr segítségét kérni.  

-A testületi ülést megelőzően helyszíni szemlét tartottuk miniszterelnök helyettes úrral a 

Pincefaluban, ahol megmutattam a löszfal leszakadások, megcsúszások okozta problémákat.  

- Munkahelyteremtés, munkanélküliség  nagy problémát jelent várunkban  

- Tájékoztatást szeretnénk kérni az Önkormányzatok működését érintő várható változásokról  

 



Dr.Semjén Zsolt: Köszöntöm a megjelenteket, és köszönöm a meghívásukat. Az ülést 

megelőzően polgármester asszonnyal tett helyszíni bejáráskor megtekintettem a löszfal 

leszakadásokat. Sajnos az országban lezajlott hatalmas katasztrófák (esőzések, árvizek 

vörösiszap katasztrófa) kimerítették  a vis maior keret. Az belátható, hogy a kapott összeg 

csak tűzoltásra jó, és csak a legkritikusabb pontokat lehet megoldani. Sajnos egyenlőre 

kimerültek az erre fordítható keretek. 

- Viszont nagy sikernek számít, hogy 2012-re az 5312-es főút belterületi szakasz megépül. 

Nem tartottam ésszerű lépésnek, hogy egy útszakasz felújítása során Miske és Hajós 

belterületeit kihagyják. Mint Önök előtt ismert már az előző kormány idején megkezdtük a 

tárgyalásokat. Több lehetőséget is felajánlottak: - először azt tervezték, hogy csak az egyik 

település belterületén végzik el a felújítást. Ezt az ajánlatot mindkét település elutasította. A 

második lehetőség az lett volna, hogy egy a tervekhez képest vékonyabb aszfaltréteggel 

vonták volna be a belterületi szakaszokat. Ezt a lehetőséget sem fogadta el a két település. 

Vártuk a kormányváltást, amelynek köszönhetően 2012-re várható a két település belterületi 

útszakaszának felújítása. 

- Az Önkormányzatok helyzetével kapcsolatban a legnagyobb probléma, hogy az állam 

átadta a feladatokat az önkormányzatoknak forrás nélkül, melynek következménye az 

önkormányzatok eladósodása lett, kötvényeket adtak ki és hihetetlenül eladósodtak. Az állam 

nem foglalkozott ezzel a problémával, pedig része az államadósságnak. A jelenlegi kormány 

terve, hogy tiszta lappal indítson. Az állami és az önkormányzati feladatokat világossá kell 

tenni. Az önkormányzati intézmények adósságát kezelni kell. Az oktatás és az egészségügyi 

rendszer adósságrendezése a legnagyobb feladat. Az Önkormányzatok válláról le kell venni a 

terheket. Terveink között szerepel például az iskolákat az állami fenntartás alá vonása, 

melynek célja, hogy központilag legyenek finanszírozva.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Sokan fogják választani ezt a megoldást. 

Önkormányzatunk másik nagy feladata a munkahelyek teremtése, nagyobb befektetők 

Hajósra településével. Sajnos városunkban is egyre több a munkanélküliek száma.  

 

Dr.Semjén Zsolt: Az ország image programba bekerülhet Hajós. A munkanélküliséget a 

kormány közmunka  programmal szeretné csökkenteni.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A közmunka programmal önkormányzatunk is küszködik. 

Érdekes tapasztalatokat szereztünk, volt aki megtagadta a munkát, volt aki az alacsony bér 

mellett nem volt hajlandó dolgozni, melynek következtében 10 fővel csökkent a segélyesek 

száma. Nehezen tudtuk feltölteni a közmunkás keretünket, a 4 órás munkaidős foglalkoztatást 

nem találom jó megoldásnak, a 6-8 órás foglalkoztatásban több ember lehetne alkalmazni,  

magasabb kereseti lehetőség mellett érdemibb munkát tudnának végezni.  

 

Dr.Semjén Zsolt: Ezt egy fontos jelzésnek tartom, jelezni fogom az illetékeseknek.  

 

Vikker József: Az oktatásra 50-60 % normatívát kapnak az intézmények. Ha az állam 

átvállalja a bér és a fenntartási költségeket az további jelentős költséggel jár.  

 



Dr.Semjén Zsolt: Az állam biztosítani tudja a fenntartást. Központilag sokkal olcsóbban tudja 

kigazdálkodni, megteremteni a forrást az államháztartáson belül.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: A közigazgatás területén milyen átszervezések várhatóak?  

 

Dr.Semjén Zsolt: Az ezer éves megyerendszert nem szabad megszűntetni. A nagy távolságok 

ésszerűtlenek. De mivel vannak, igen nagy területű megyék a járások visszaállítását látjuk 

megoldásnak. Település – járás – megye. 

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Mi lesz a kistérségek sorsa? 

 

Dr.Semjén Zsolt: Egyenlőre nem tudjuk, de nem vagyok híve a párhuzamos működésnek.  

 

Szabó Zsolt: Nagy probléma városunkban a közbiztonság. Fontos lenne az állandó rendőri 

jelenlét, akár egy rendőrőrs kialakítása. 

 

Dr.Semjén Zsolt: Egyetértek azzal, hogy az állandó rendőri jelenlétre szükség van. 4000 új 

rendőr tette le az esküt. A kormány célja, hogy minden településen legyen állandó rendőri 

felügyelet. Hajós rendőrőrs kialakítására irányuló igényét elő kell terjeszteni.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Amennyiben nincs több kérdés, szeretném megragadni az 

alkalmat és meghívni miniszterelnök helyettes urat Hajós város nevében a 2011. évi Orbán 

Napi Borünnepre 2011.05.29-ére.   

 

Dr.Semjén Zsolt: Köszönöm a meghívást, és egyben szeretném én is felajánlani Hajós 

lakosainak egy parlamenti látogatást egy egyeztetet időpontban.  

 

Estók Mihályné Szalczer Erzsébet: Köszönjük a meghívást, és azt, hogy részt vett testületi 

ülésünkön.   

 

Miután több hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét, majd 

az ülést berekesztette.  

 

 

 

 

Kmft. 

 

 

 

 

           Estók Mihályné Szalczer Erzsébet     Mayer Ferenc 

                   polgármester               jegyző 


